
หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรยีน และประชาชนทั่วไป 
งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

************************************************************************ 

๑. การประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับ ประชาชนทั่วไป 

เกณฑ์การแข่งขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท่าด้วยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า ๑๒ นิ้ว 

๒. การประดิษฐ์และตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเท่านั้น เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

๓. ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การร้อยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ต้องลอยน้่าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ต้องท่าจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื น ๆ ในการแข่งขัน เช่น เชือก
ฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

๗. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

รายละเอียดการประกวด 

๑. รับสมัครจ่านวน  ๑๐ กระทง (ทีมละไม่เกิน ๓ คน) 
๒. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ มการแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ น. และใช้เวลาในการแข่งขัน จ่านวน ๓ ชั วโมง 
๓. ประกาศผลการตัดสิน  เวลา ๑๒.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
๔. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองล่าพูน 
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด 

๒. การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

เกณฑ์การแข่งขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท่าด้วยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า ๘  นิ้ว 

๒. การประดิษฐ์และตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเท่านั้น เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

๓. ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การร้อยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ต้องลอยน้่าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ต้องท่าจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื น ๆ ในการแข่งขัน เช่น เชือก
ฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

๗. อนุญาตให้ฉีกใบตอง ฉีกดอกไม้ มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ท่าเป็นรูปส่าเร็จเป็นส่วนประกอบ และ
อนุญาตให้ใช้แม็คเย็บได้ 

๘. อุปกรณ์ที เตรียมมาในการแข่งขันต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย ๑๕ นาท ี

๙. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 



 

รายละเอียดการประกวด 
๑. รับสมัครจ่านวน  ๑๕ กระทง (ทีมละ ๓ คน) 
๒. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ มการแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ น. และใช้เวลาในการแข่งขัน จ่านวน ๓ ชั วโมง  
๓. ประกาศผลการตัดสิน  เวลา ๑๒.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
๔. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองล่าพูน 
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด 

๓. การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 

เกณฑ์การแข่งขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท่าด้วยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า ๗ นิ้ว 

๒. การประดิษฐ์และตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเท่านั้น เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

๓. ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การร้อยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ต้องลอยน้่าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ต้องท่าจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื น ๆ  ในการแข่งขัน เช่น เชือก
ฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

๗. อนุญาตให้ฉีกใบตอง ฉีกดอกไม้ มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ท่าเป็นรูปส่าเร็จเป็นส่วนประกอบ และ
อนุญาตให้ใช้ลวดเย็บได้ 

๘. อุปกรณ์ที เตรียมมาในการแข่งขันต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย ๑๕  นาท ี

๙. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

รายละเอียดการประกวด 

๑. รับสมัครจ่านวน  ๑๕ กระทง (ทีมละ ๓ คน) 
๒. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ มการแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ น. และใช้เวลาในการแข่งขัน จ่านวน ๓ ชั วโมง  
๓. ประกาศผลการตัดสิน  เวลา ๑๒.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
๔. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองล่าพูน 
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด 

เกณฑ์การตัดสิน 
๑. กระทงลอยน้่าได้ และไม่เอียง     ๒๐  คะแนน 

๒. ความละเอียด ประณีตสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ ๓๐ คะแนน 

๓. ความสดของดอกไม้และใบตอง     ๑๐  คะแนน 

๔. กระทงประกอบด้วยเครื องบูชาตามประเพณี   ๑๐  คะแนน 

๕. ความคิดสร้างสรรค์ สีสัน และความสมดุล   ๓๐  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน 
 



รางวัลประกวด ดังนี้. 
ระดับประชาชนทั วไป (๑๐ ทีม) 

รางวัลชนะเลิศ   ๒,๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๒,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๒        ๑,๗๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑๕ ทีม) 

รางวัลชนะเลิศ   ๒,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,๗๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๒     ๑,๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 ระดับประถมศึกษา  (๑๕ ทีม) 

รางวัลชนะเลิศ   ๑,๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ ๒   ๑,๓๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  

วันที ่และ สถานที่ ท าการแข่งขัน  
วันศุกร์ที  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  บริเวณศาลาบาตรด้านทิศใต้ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

 

ก าหนดการรับสมัคร 
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หากพ้นก่าหนดระยะเวลา เทศบาลเมืองล่าพูน จะไม่

รับการพิจารณาเข้าร่วมประกวด) 
- ส่งใบสมัครพร้อมแนบบัตรประชาชน ณ กองการศึกษา (ชั้น ๒ ) ส่านักงานเทศบาลเมืองล่าพูน ติดต่อ

สอบถามได้ที  หมายเลขโทศัพท์ ๐๕๓ - ๕๑๑๐๑๓ ต่อ ๑๓๐ , ๑๓๓  
หรือ คุณชุติกาญจน์  วิริยา หมายเลขโทรศัพท ์๐๙๑ – ๐๙๓๕๗๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




